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Informace z naší školy ……

RECYKLOHRANÍ
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České
republiky, který nejenže vzdělává a motivuje naše žáky ze Základní
a mateřské školy Petrohrad v oblasti ekologie, ale přináší také
možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí formou
tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů.
Hlavním cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace odpadů.
Tato hra měla nyní dva úkoly. Prvním úkolem pod názvem
„Poznáváme s baterkou“ bylo, vyskládat předtištěný obrys mapy
České republiky pomocí nashromážděných vybitých tužkových
baterií. Druhým úkolem s názvem „Tajná mise a průzkum“ bylo,
najít na internetu ve svém okolí nejbližší sběrné místo pro odevzdání
starých vybitých baterií k recyklaci. Dále jsme si připomněli sběrné
kontejnery, jejich barvy pro třídění konkrétního druhu odpadu a
pohovořili o jeho nutné recyklaci.
Za plnění úkolů získávají žáci body, které si pak mohou ve
speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny
(výtvarné či sportovní potřeby, hry, školní pomůcky, knihy a další).
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Naše Základní škola a mateřská škola Petrohrad díky Recyklohraní
přispěla k ochraně životního prostředí.
Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 1 televizi, 4 monitory a 62,00 kg
drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich
žáků a dětí v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci
sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále
přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních
dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního
vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie,
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ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem
nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
se žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 1 televizí, 4
monitorů a 62,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,01
MWh elektřiny, 118,96 litrů ropy, m3 vody a 0,07 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,41 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1,84 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
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Procestovat 5 zemí světa, všemi možnými cestovními
prostředky za méně než jednu hodinu?
Nevěříte? Pro školu a školku v Černčicích to není nic nereálné!
5. října k nám zavítalo Divadlo Letadlo, se kterým jsme se dostali na
zajímavá místa světa. Z České republiky jsme nasedli na letadlo, se
kterým jsme letěli nad širým mořem až do Paříže. Děti byly jako
turisté. Vytáhly si perfektní fotoaparáty a fotily si o sto šest vysokou
Eiffelovu věž. Samozřejmě v Paříži naše výprava hned neskončila. Za
okamžik jsme se všichni přesunuli do deštivé Velké Británie. Ale co
by to bylo za výpravu bez zajímavé stavby. Koupili jsme si jízdenky
na vlak, který nás přivezl přímo k Stonehenge. Ptáte se, co to je? My
už to víme, jelikož jsme s těmi mohutnými kameny ani nepohnuli.
Jediná otázka co nám vrtá hlavou je: ,,Jak se sem dostali, kdo anebo
co je sem přivalilo a ještě k tomu do takového seskupení?“ Deštivé
počasí už nás nebavilo, proto stejně rychle jako prstem po mapě
jsme se ocitli v USA. Tady nás přivítalo sluníčko, velký ruch dalších
turistů a obrovská paní s ohněm. Neuvěříte! Představte si, že jsme se
dostali do její koruny na hlavě, odkud jsme viděli na celou širokou
Ameriku. Socha svobody nás hned osvobodila a pokračovali jsme
v naší výpravě. Plavili jsme se už dlouho, ale při písničkách nám
plavba rychle utíkala. Tak a jsme tu! Lidem, co mají písmo jako
rozsypaná rýže, jsme sice nerozuměli ani slovo, ale to nám velmi
nepřekáželo, protože po nejdelší cestě světa jsme už neměli energii
na klábosení. Komu by se také chtělo povídat po 6700 kilometrové
,,procházce“ celou Velkou čínskou zdí. ,, Haló, haló, děti, vezměte si
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kufry a za minutu nám to letí!“ Ani jsme si nedali pauzu a už jsme
museli tahat těžké kufry. Letiště nemělo konce, ale za trpělivost jsme
mohli vidět matrjošku. Panenka ze dřeva, která má v sobě další
panenku a další, myslím, že jsme jich napočítali až 9. Ale ne, v Rusku
mají na střeše domu točenou zmrzlinu. ,, Ne, děti, to je chrám
Vasilija Blaženého, který symbolizuje spojení Ruska s Evropou a
Asií.“ A my si můžeme povědět, že jsme dokázali procestovat napříč
celým světem. Rodiče už jistě čekají doma na naše zážitky z výpravy.
Z Ruska je to krůček domů, proto jsme sedli do auta a samozřejmě
s dodržováním všech dopravních předpisů jsme dojeli přímo na
školní parkoviště. Naše výprava byla zajímavá, zábavná, poučná, ale
i trošku namáhavá, proto už rychle do našich tříd abychom se
naučili jiné potřebné věci pro naší další výpravu světem.
Bc. Alexandra Belová, školní asistent
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Informace obecního úřadu ………..

Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech 07.října 2016 a 08.října 2016 proběhly volby do
zastupitelstev krajů. V Obci Petrohrad je ustanoven jeden volební okrsek pro
všechny části obce a volební místnost se nachází v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Výsledky voleb za obec:
Do stálého seznamu voličů bylo zapsáno celkem 540 voličů.
K volbám se dostavilo 144 voličů.
Volební strany, které obdrželi od voličů hlasy:
Č. 2 – Občanská demokratická strana ……………………………………………….. 9 hlasů
Č.4 – Starostové a sportovci pro Ústecký kraj ……………………………………… 1 hlas
Č.9 – Komunistická strana Československa …………………………………………. 2 hlasy
Č.12 – Česká strana sociálně demokratická ……………………………………... 12 hlasů
Č.18 – Severočeši.cz …………………………………………………………………………… 1 hlas
Č.20 – Jsme PRO!Kraj 2016 …………………………………………………..…………… 3 hlasy
Č.30 – ANO 2011 …………………………………………………………………………….. 26 hlasů
Č.32 – TOP 09 …………………………………………………………………………………... 6 hlasů
Č.37 – Komunistická strana Čech a Moravy ……………………………………… 48 hlasů
Č.43 – Úsvit s Blokem proti islamizaci ……………………………………………...… 4 hlasy
Č.52 – Svobodní a soukromníci …………………………………………………………… 1 hlas
Č.58 – DSSS-NE imigrantům PROTI nepřizpůsob.PRO pořádek!.................. 2 hlasy
Č.77 – Piráti a SZ …………………………………………………………………….. ………...9 hlasů
Č.78 – Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO(SPD)a SPO……… ……...19 hlasů
Č.81 – SDR.PRO REP.-REPUBLIKÁNSKÁ STR.ČECH, MORAVY, SLEZSKA… 1 hlas
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Bližší informace k Usnesení z 22.řádného zasedání ZO
Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. – Pošta PARTNER
Zastupitelstvo obce na svém 22.řádném zasedání projednalo a
schválilo smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.. Jedná se o zajištění
poštovních služeb v obci a přechod na tzv. Službu PARTNER. Česká pošta s.p.
již delší dobu plánuje redukci množství svých poboček a nabízí menším obcím
možnost přechodu na službu Partner. Česká pošta si ponechá pobočky jen ve
velkých městech, které má již vytipované. Aby v obci zůstala pošta zachována,
přistoupila obec na poštu Partner. Pro občany to znamená změnu provozovny
na obecní úřad v Petrohradě a to nejdříve od září 2017. Veškeré poštovní
služby zůstanou zachovány.
Žádost o dotaci
Obec Petrohrad vlastní zemědělskou techniku, která již je na
hranici své životnosti, jedná se o Traktor Zetor 6211 s datem uvedením do
provozu v roce 1986, traktor byl zakoupen již jako repasovaný od firmy
Petrohradská, společnost s r.o..
Obec využívá traktor jak pro lesní hospodářství tak pro práce
související s údržbou veřejných prostranství a komunikací, v zimním období
pro posyp komunikací a odhrnování sněhu.
V současné době byl vypsán dotační titul na možnost zakoupení
zemědělské techniky s lesnickými prvky, v souvislosti s podmínkami dotace
rozhodlo zastupitlestvo obce o uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o
dotaci, zajštění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního
managmentu s firmou Alnio Group s.r.o. Obec by tedy v případě získání dotace
mohla zakoupit traktor nový.
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Obec Petrohrad rozvázala smlouvu s dosavadním odborným lesním
hospodářem (dále jen OLH) ke dni 31.12.2016. Zastupitelstvo obce rozhodlo o
vypsání záměru Obce Petrohrad uzavřít smlouvu o výkonu funkce OLH a
hospodaření v lesích. Bližší informace jsou zveřejněny na internetových
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz na úřední vývěsce.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 15. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Číslo popisné 81
Dům byl postaven v roce 1887 Josefem Sperkem. Po něm přešel dům na
dědice Adalberta (Vojtěcha)Sperka. Roku 1908 přistavěl Adalbert Sperk
k domu stodolu a v roce 1914 pak ještě kolnu a sušárnu chmele. Roku
1925 prodává další z majitelů Albert Sperk své nemovitosti své vnučce
Anně Sperkové provdané Wilhelmové. Manžel Anny Wilhelmové Albert
Wilhelm byl řadu let členem obecní rady obce Petrohrad. V roce 1945 byl
dům i další nemovitosti zkonfiskovány, protože Wilhelmovi byli německé
národnosti, ale odsun se na ně nevztahoval. Rodina v domě dále žila a v
roce 1961 byla českoslovenkými úřady konfiskace zrušena a nemovitý
majetek vrácen do vlastnictví Anny Wilhelmové. Dům pak převzal její syn
Antonín Wilhelm který provedl na domě stavební úpravy. Později
převzala dům dcera Antonína a Věry Wilhelmových Marie, provdaná
Dondová. V současné době je dům majetkem jejího syna Oldřicha Dondy.
Dům je mimo jiné zajímavý i tím, že zde žijí již téměř 130 let příslušníci
několika na sebe navazujících generací téže rodiny, i když se občas mění
jejich příjmení.
Číslo popisné 82 (zbořeno)
Původně měla číslo popisné 82 budova školy. Byla postavena v roce 1858
z iniciativy a za peníze hraběnky Josefiny Černínové v tehdejších
Chlumčanech. Vyučovat se v ní začalo v roce 1859 a výuka probíhala
pouze v německém jazyce. V budově byl i byt učitele. V době první
republiky zde bylo sídlo petrohradské německé školy. Do české školy
chodily děti do Černčic. Česká škola v Černčicích byla v prvním patře
dnešní Základní školy a Mateřské školy Petrohrad a sloužila pro české
děti z Černčic, Petrohradu, Mukoděl, Stebna a Bílence. Postupně měly své
české třídy i školy ve Stebně, v Mukodělích a od roku 1928 i v Petrohradě.
Koncem 1. republiky byla česká třída v Petrohradě ze školní budovy
přemístěna do domu čp. 173. Budova školy byla zbořena v roce 1986,
tedy v době kdy byl Petrohrad součástí střediskové obce Kryry a děti z
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Petrohradu, Černčic a Bílence od té doby chodí do 1. - 4. ročníku do školy
v budově bývalé černčické školy.
Číslo popisné 82 (současné)
V současné době nese číslo popisné 82 dům vybudovaný na stavební
parcele, na které stávala petrohradská školní budova. Dům zde postavili
manželé Jiří Šácha a Olga Šáchová. Stavební povolení jim bylo vydáno v
srpnu roku 1990. Kolaudační řízení bylo ukončeno v roce 1994. Dům je
stále ve vlastnictví Jiřího a Olgy Šáchových.
Číslo popisné 83 (zbořeno)
Dům byl postaven roku 1890 paní Franziskou Frankovou. O době jeho
demolice se nepodařilo najít doklady, je jisté, že se jednalo o konfiskát a v
roce 1970 již neexistoval.
Číslo popisné 83 (současné)
Číslo popisné bylo koncem 70. let přiděleno bytovému domu
postavenému stavebním bytovým družstvem Státního statku Lubenec
pro zaměstnance statku. Stavba byla zahájena roku 1978. Po roce 1989
byl dům využit k Státním statkem Lubenec jako plnění restitučních
nároků. Dnes je dům ve společném vlastnictví osmi osob.
Číslo popisné 84
Dům nechal postavit v roce 1897 Viktor Günzl. V roce 1931 byla za
domem postavena tehdejším majitelem Hermannem Sieglem prádelna.
Dům vlastnila i Marie Löschnerová, ale nelze určit přesně kdy. Roku
1945 byl dům konfiskován. Po válce zde delší čas bydlel Leopold Matějka
s rodinou. Po smrti manželů Matějkových byl dům prodán. Dnes je dům
majetkem Josefa Komárka a Jaroslavy Komárkové.
Číslo popisné 85
Dům postavili roku 1903 manželé Karl Leyder a Hermine Leyderová. V
roce 1945 byl v rámci odsunu většiny německého obyvatelstva
zkonfiskován. Dům získal důlní inženýr z Ostravska ing. Jaroslav Härtel.
Bydlel v něm se svojí matkou. Jeho zájem o historii ho dovedl k tomu, že
se stal prvním poválečným kronikářem obce Petrohrad. Nasbíral mnoho
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materiálu, ale bohužel ho nestačil utřídit ani nezapsal do kroniky, ale
před svou smrtí předal zápisky obci. Ty byly zpracovány po roce 1972 a
staly se součástí kronikářských zápisů. Založil v obci i místní muzeum,
které bylo po jeho smrti zničeno a řada věcí rozkradena. Po smrti své
matky zde žil sám. Když se i on odebral na věčnost, přešel dům do
vlastnictví jeho syna Jaroslava a synovy manželky Hany Härtelových.
Jistou dobu v domě žil i bratr ing. Jaroslava Härtela, bývalý příslušník
vojenského letectva a válečný letec z boje o Velkou Británii ing. František
Härtel. Dnes, po smrti manžela, je dům majetkem paní Hany Härtelové.
Číslo popisné 86
Stavení stojící u silnice na Chotěšov postavil roku 1904 Franz Schimandl.
V roce 1909 přistavěl kolnu a sklep. V roce 1945 byl dům zkonfiskován.
Pak zde bydlela rodina Karla Nováka. Po smrti rodičů zdědili dům v roce
1976 děti Novákových Alfréd Novák a Renata, provdaná Magnusová.
Dům byl později prodán manželům Milošovi Kuncovi a Iloně Kuncové. V
současné době je majitelkou Ilona Vokáčová (dříve Kuncová).
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Fotografie domu čp.82 – škola
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Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o.
Za finanční podpory Obe Petrohrad
Pořádá

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
03.12.2016
Na návsi v Petrohradě
Bližší informace budou včas uveřejněny
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 22.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.října 2016

01/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně upřesnění bodu 5.Různé

02/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Sales
Developmant s.r.o. na parcely č. 1340, 1343 a 1339 vše v k.ú. Petrohrad, za
stanovenou cenu 1,-Kč/m2 a rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce.

03/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. a
přechod na Poštu Partner nejdříve však od 01.09.2017

04/22/2106

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním dotazu na cenu prodávaného majetku
parcela č. st. 336, st. 337, st. 338 a st.340 vše v k.ú. Petrohrad na Povodí Ohře s.p.

05/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Obce Petrohrad uzavřít Smlouvu o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře a o hospodaření v lesích.

06/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci, zajištění
organizace výběrového řízení a poskytování dotačního managmentu s firmou Alnio
Group s.r.o.
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07/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8 – navýšení příjmů a výdajů o
částku 35 tis.Kč, celková výše příjmů 15.679.927,-Kč, celková výše výdajů
15.546.427,-Kč, financování -133.500,-Kč.

08/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 9 – navýšení příjmů a výdajů o
částku 120 tis.Kč, celková výše příjmů 15.799.927,-Kč, celková výše výdajů
15.666.427,-Kč, financování -133.500,-Kč

09/22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku poskytnutého společností
Logit pro ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. ve výši 20.000,-Kč

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz, lunaria.petrohrad@seznam.cz
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